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Prováděcí smlouva  
k Rámcové dohodě č.j. PPR-2964-65/ČJ-2018-990640 

 
I. 

Smluvní strany 
 
Objednatel:  Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 
  zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele 

krajského ředitelství pro ekonomiku  
kontaktní adresa: Ulrichovo náměstí 810 
   501 01 Hradec Králové 
IČO:     75151545 
DIČ:     CZ75151545 
Bankovní spojení: Česká národní banka pobočka Hradec Králové 
Č. účtu:  23235881/0710 
Kontaktní osoba:  
Telefon:   
E-mail:    
Datová schránka: urnaid6 
(dále jen „Objednatel“)  
 
a  
 
Dodavatel:   YOUR SYSTEM, spol. s r. o.  
Sídlo:   Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00  
IČO:    00174939  
DIČ:    CZ00174939  
Zastoupený:   
Bankovní spojení:  UniCredit Bank Česká republika, a. s.  
Číslo účtu:   381610004/2700  
Telefon:   
E-mail:    
Datová schránka:  
(dále jen „Dodavatel“)  
(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)  
 
 
uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě č. j. PPR-
2964-65/ČJ-2018-990640, ze dne 9. 3. 2018 (dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu s 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda - technická podpora, provoz 
a rozvoj systému operačního řízení Policie ČR“ č. j. PPR-2964/ČJ-2018-990640.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KRPH-103376/ČJ-2019-0500NE-VZ 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění v 
souladu s níže uvedenou specifikací: 
 
 dodávka 1 kusu dotykového monitoru min. 19“, a to dle přílohy č. 2 RD –

Specifikace předmětu plnění: 
 

 
C.2 – dotykový monitor min. 19 “, rozlišení min. SXGA 

 
ROZLÍŠENÍ  1280 x 1024 (16:10)  
TYP PANELU  IPS, LED podsvícení  
VSTUPNÍ SIGNÁL  2x digital (připojitelné k C. 4)  
STOJAN  VESA uchycení, polohovatelný stojan, s 

nastavitelnou výškou  
DOTYKOVÁ PLOCHA  Kapacitní dotyková plocha, s podporou 

gestur, připojitelná přes USB s tenkým 
klientem (PC)  

 
2. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to 

způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě.  
 

III. 
CENA 

 
Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 12 800,00 Kč bez DPH, tj 15 488,00 
Kč včetně 21 % DPH.   

 
          IV. 

TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 
 

1. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do 10-ti pracovních dnů od data účinnosti této 
Prováděcí smlouvy. 
 

2. Místo plnění 
 

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 
Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové 

 
  

 
 

    V. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami 

uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené v této 
Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v 
této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, 
má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v 
Rámcové smlouvě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě. 
 

2. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
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smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v 
registru smluv zajistí objednatel.  

 
3. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena pouze elektronicky.  

 
 

V Hradci Králové dne    V Praze  dne 
 
 
Za kupujícího:  

     
  

 


